
Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 9.) 

önkormányzati rendelete 

Önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni támogatásokról 

Hatályos: 2021. 10. 01 

1/A. § Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (29 

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében , a szociális igazgatásról és ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 132.§ (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20211. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

Általános rendelkezések : 

1/B. § A rendelet hatálya: A rendelet hatálya kiterjed a szociálsi igazgaztásról és 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakbban: Szt.) 3.§ szerinti Szomolya Község 

Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személyekre. 

2.§ 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a szociális ellátás 

megállapítása iránti kérelem tárgyában. 

a) Közüzemi támogatás. 

b) Helyei gyógyszertámogatás. 

c) Rendkívüli támogatás 

d) Köztemetés 

e) Temetési segély. 

f) Helyi fűtéstámogatás 

g) Iskolakezdési támogatás 

h) Étkeztetés biztosítása 

i) település első lakáshoz jutási támogatás 

j) Közfoglalkoztatási rendszeres szociális támogatás 

3.§ 

(1) Az e fejezetben szabályozott ellátások iránti kérelmet a Szomolyai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, melyekhez, e rendelet mellékleteit képező 

formanyomtatvány áll rendelkezésre. 

(2) A szociális ellátások igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére, vagy hivatalból 

történik. A kérelemhez az igényló 

a) Közütemi támogatás 

b) Helyi gyógyszertámogatás 

c) Rendkívüli támogatás 

d) Étkeztetés biztosítás 

e) település első lakáshoz jutási támogatás 

f) Közfoglalkoztatási rendszeres szociális támogatás 

esetében az igénylő köteles az általa aláírt jövedelemnyilatkozatot csatolni és 

jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről a típusnak megfelelő igazolást 

mellékelni. 

(3) A kérelemnek továbbá tartalmaznia kell nyilatkozatot 

a) a közös háztartásban élő, a Gyermekvédelmi törvény 19.§ (4) bekezdésben meghatározott 

személyekről, 
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b) a közüzemi díj esetében a lakásban együtt lakó, oda bejelentett , az Szociális törvény (1) 

bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a germek elhelyezéséről, vagy a gyámrendelésről szóló határozatot 

b) 30 napnál nem régebbi igazolást a 18. életévét betöltött, önálló jövedelmi nem 

rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató fiatal felnőtt, 

tanulói, vagy hallgatói jogviszonyáról, 

c) a szociális törvény szabályzott ellátások tekintetében a pénzbeni és természetbeli 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Kormányrendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. 

d) az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat. 

(4) Az e fejezetben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések 

az adott támogatásoknál kerülnek meghatározásra. 

(5) indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a 

kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is kezdeményezheti. 

(6) Az e rendeletben szabályozott ellátás iránti kérelmek, ha e rendelet másként nem 

rendelkezik írásban, személyesen, postai úton, vagy online, elektronikusan, hatóság előtt 

megjelenve, akár előre elkészítve írásban, vagy szóban is elő lehet adni. 

(7) A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetérő, a polgármester, 

a Képviselő-testület bizottsága, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, a jegyző az e 

rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt estben a tényállás tisztázása céljából, 

környezettanulmányt készíthet, szükség esetén a Mezőkövesdi Kistérségi és Gyermekjóléti 

Szolgálat bevonásával. 

a) A kérelmező szociális helyzete vizsgálatakor a környezettanulmány felvétele során 

vizsgálatra kerül: 

b) A kérelmező által életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán, valamint a lakóépületben egy-

egy szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerű használata. A települési szilárd 

hulladékszállítási szolgáltatás igénybevétele törvénybe foglalt kötelezettségének betartása. 

c) Az ingatlanon álló lakóépület belső és üldő állagának karbantartása, az utcaképbe 

illeszkedő külső, rendezett megjelenés biztosítása. 

d) A z ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendben tartása, művelése különös tekintettel a saját 

szükségletre történő alapvető élelmiszerek megtermelése, az estlegesen ott található szemét, 

lom eltávolítása, a rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése. 

e) Az ingatlan előtti járdának, járda hiányában 1 méter széles területsávjának a járda melletti 

sáv úttestig történő teljes területének gondozása, tisztán tartása, szemét, és gyom mentesítése, 

hó és síkosság mentesítése, épület előtti vízelvezető árok tisztítása. 

f) Az állattartásra vonatkozó szabályok betartása. 

g) Olyan életvitel, magatartás tanúsítása tanúsítása, amely a település szomszédság 

nyugalomhoz, biztonsághoz való jogát nem befolyásolja. 

4.§ 

(1) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a fent felsoroltakban hiányosságok, vagy 

szabálytalanságok megállapítására kerül sor, 8 napos határidő kitűzésével a kérelmezőt, vagy 

a jogosultat felszólítja a hiányosság pótlására, a szabálytalanság megszüntetésére. 

(2) Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult a feltételeknek a felszólítás ellenére sem tesz 

eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 

Amennyiben a települési közüzemi díj támogatást a jegyző a fenti okból megszünteti, 

ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés véglegessé válását követő három hónapon belül a 

háztartás egy tagja sem nyújthat be települési közüzemi díj támogatásra vonatkozó kérelmet. 

Amennyiben már korábban, de legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már 

készült környezettanulmány, úgy a döntés során azt lehet alapul venni. 



(3) Amennyiben az elvégezett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire 

tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat az eljáró hatóság vitatja, felhívhatja a 

kérelmezőz az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 

benyújtásárra. 

(4) A polgármester döntésével szemben, a döntésről írásbeli értesítést követő 15 napon belül 

a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért. A Képviselő-testület döntése ellen 

további fellebbezésnek nincs helye. Rendkívüli jogorvoslatért a Törvényszékhez lehet 

fordulni. 

5.§ 

Jogtalanul igénybe vett támogatás megtérítése: 

(1) A Szociális törvény 17.§-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vett ellátást az igénybe vevő köteles visszatéríteni. 

82) Indokolt estben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan 

veszélyezteti, a kifizetést elrendelő a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból 

a) elengedheti 

b) csökkenteti 

c) részletekben történő megfizetést engedélyezheti 

6.§ 

Közüzemi díj támogatás. 

(1) Szomolyán bejelentett állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő 

személyeknek, az általuk lakott lakás közüzemi díj költségeire támogatást nyújt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj támogatásnál figyelembe vehető költségek: a 

villanyáram díja. 

(3) A közüzemi díj támogatására jogosult az a személy, aki 

a) háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja megaz 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének 

sincs vagyona (tulajdonában álló, vagy üzemben tartott gépjármű, nagy összegű, 200.000. Ft-

tól magasabb összértékű, műszaki, híradástechnikai eszköz/eszközök.) 

b) Az érintett az ingatlanban állandó lakos, vagy tartózkodási hellyel rendelkező jogcím 

szerint lakik. 

(4) A közüzemi díj támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell 

tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(5) A közüzemi díj támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, 

b) Elektromos művek-Észak magyarországi Áramszolgáltató utolsó havi teljes 

számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj a támogatás utalását kéri. 

(6) A közüzemi díj támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül 

megállapításra és annak mértéke: 

a) aki egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150% alatt van: 

5000. Ft. 

b) aki egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200% alatt van: 

4000. Ft. 

c) aki egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250% alatt van: 

3000. Ft. 

(7) A közüzemi díj támogatás folyósítása havonta az Áramszolgáltató részére történik a 

tárgyhónapot követő hónap 05. napjáig. 

(8) A közüzemi díj támogatás megszűnik: 

a) a támogatásra jogosult kérelmére, 



b) a kérelmező a lakást részben, vagy egészében nem lakás cljaira használja, vagy a lakás 

használatát másnak engedi át, vag a lakásban nem él életvitelszerűen, 

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett 

változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Szomolya Közös 

Önkormányzati Hivatal felé Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles 

visszafizetni. 

(9) A (8) bekezdés alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a Képviselő-testület, 

amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, 

részletfizetési kedvezményt engedélyezhet. 

(10) Amennyiben a közüzemi díj folyósítása a (10) bekezdésben foglalltak alapján kerül 

megszüntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszüntetést követő 6 hónapon belül 

ismételten nem állapítható meg. 

8.§ 

Helyi gyógyszertámogatás: 

(1) A polgármester kérelemre évente kettő alkalommal 10.000. Ft összegű gyógyszer 

támogatást nyújt a szomolyai állandó bejelentett lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, 

hetvenedik életévét betöltött kérelmező részére, amennyiben a kérelmező családjában, 

egyedülálló személy esetében jövedelme a 85.500. Ft összeget nem haladja meg, valamint 

igazolt gyógyszerköltsége 7.250. Ft összeg felett van, és a kérelmező a pénzbeli és 

természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályiról szóló 63/2006 (III.27.) Kormányrendelet 35.§ alapján érvényes 

közgyógyellátással nem rendelkezik. 

(2) A helyi gyógyszertámogatás igény szerint készpénzben, vagy folyószámlára kerül 

átutalásra. 

9.§ 

Rendkívüli támogatás. 

(1) A polgármester rendkívüli támogatást nyújt a Szomolyán állandó bejelentett lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel rendelkező, legalább életvitelszerűen a településen tartózkodó 

létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki emiatt önmaga, 

illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként 

jelentkező, nem várt többletkiadása miatt anyagi segítségre szorul. 

(2) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen: 

a) a családot ért elemi kár 

b) előre nem tervezett, váratlan kiadás 

c) a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul 

d) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek, óvodai nevelésével, kapcsolatos 

egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt 

szolgáltatások, ellátások igénybevételére. 

e) bentlakásos szakellátást nyújtó, gyermekvédelmi intézményben tartózkodó, kiskorú 

látogatása céljából, utazás költségére. 

10.§ 

(1) A rendkívüli támogatás mértéke legalább 5000. Ft lehet. 

11.§ 

(1) A rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtásakor a családot ért elemi kár kivételével, 

a segély alapját képező létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzettől függően 

csatolni kell: 

a) az érintett egészségügyi intézményi igazolást, 

b) váratlan költségekről szóló igazolást 

c) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi 

egészségügyi szolgáltató igazolását 



d)a fűtési szolgáltató igazolását, vagy számláját, egyéb fűtési módozat esetén a 

tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsájtott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló számlát. 

e) a gyámhivatal határozatát 

f) az iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszonyról 

g) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát 

h) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat, 

illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által 

kiállított igazolást 

i9 a 9.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti támogatás igénybe vétele esetén, csatolni kell az 

utazás költségeit igazoló számlát/jegyeket, az utazást követő első munkanapon. Amennyiben 

ezen igazolás nem kerül benyújtásra, úgy a soron következő alkalomkor támogatás az igényló 

részére nem adható. 

12.§ 

A rendkívüli támogatás a kérelem benyújtását követő 5 napon belül kerül elbírálásra, ha 

annak megállapításhoz minden szükséges irat/feltétel rendelkezésre áll, , ezt követően 

készpénzben, illetve külön kérelemre a pénzben ,megállapított segély összege folyószámlára 

kerül utalásra. 

13.§ 

Köztemetés. 

(1) Kérelemre a polgármester a Szociális törvény 48.§ alapján gondoskodik Szomolya 

közigazgatási területén elhunyt személy közkökltségen történő eltemettetéséről a halálesettől 

való tudomást szerzést követő 15 napon belül, ha a: 

a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetésre köteles személy vagy 

b) az eltemetésre kteles személy az eltemetésről nem gondoskodik. 

(2) A polgármester az eltemetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése 

alól részben, vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

mentesítheti. 

(39 Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemetésre köteles 

személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedleme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 200%-át, egyedül élő esetében 250%-át nem haladja 

meg. 

(4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára a Szociális törvény 4.§ (1) 

c9-e) pontjai az irányadóak. 

14.§ 

Temetési segély 

(1) Szomolya Község Önkormányzat polgármestere a szomolyai állandó bejelentett 

lakcímmel rendelkező lakosok részére közvetlen hozzátartozója halálesete estén, amennyiben 

maga is szomolyai állandó lakcímű lakos, tartózkodási helyű, vagy életvitelszerűen 

Szomolyán tartózkodó személy volt, egyszeri 50.000. Ft összegű temetési segélyt állapít meg. 

15.§ 

(1) A Polgármester a Szomolyán, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 65 év feletti 

személy részére egyszeri 10.000. Ft összegű fűtéstámogatást nyújt. 

(2) Nevezettek részére a támogatás egyösszegben kerül kifizetésre, minden folyó hónap 

december hónapjában. 

16§ 

Iskolakezdési, gyermeknevelési támogatás 

(1) Szomolya Község Önkormányzata polgármestere, szomolyai állandó lakcímmel és 

tanulói jogviszonnyal rendelkező, nappali rendszerű, általános iskolai/középiskolai oktatásban 

résztvevő, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok számára évi egyszeri 

alkalommal iskolakezdési/gyermekvédelmi támogatást biztosít, amely összege általános 



iskolába járó gyermek részére: 10.000. Ft, Középiskolába járó , és felsőoktatásban tanuló, 

személyek részére 20.000. Ft. 

82) Az iskolakezdési támogatás folyósításának megelőző feltétele: 16. életévüket betöltött 

személy esetében iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása, minden folyó év szeptember 30.-

ig. 

17.§ 

Szociális alapszolgáltatások 

(1) Az önkormányzat szociális alapszolgáltatásként szociális étkezést biztosít. 

(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, vagy eltartottjaik részére koruk, egészségi 

állapotuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából rászorultnak minősül: 

a kora miatt, aki a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte. 

b) egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett 

a napi egyszeri meleg étkezésről önmaga nem képes gondoskodni. 

c) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemény 

alapján a háziorvos igazolja, hogy az érintett a betegség jellege miatt önmaga nem képes 

biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, vagy 

d) szenvedélybetegsége miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az 

érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést. 

e) hajléktalansága miatt, ha az érintett nyilatkozatában tartózkodási helyként az 

önkormányzat illetékességi területét jlöklte megés a hajléktalan étkezésnek hiánya 

veszélyezteti a hajléktalan életét. 

(4) A kérelmező a (2) bekezdés c)-e) pontjaiban foglalt körülmények fennállása esetén 

kérelmét az 1. melléklet szerinti igazolássaél együtt nyújtja be. 

(5) Az ellátást meg kell szüntetni, ha. 

a) az igébnybe veő részéről a jogosultság jogszabáyli feltételei nem állnak fenn. 

b) az ellátási területről elköltözik 

c) 5 étkezési napon keresztül, indokolás nélkül a szolgáltatást nem veszi igénybe. 

d) az önkormányzat az étkezési szolgáltatást a Központi Főzőkonyha Szomolya, Szt. László 

út 3. ) útján biztosítja. 

18.§ 

Közfoglalkoztatási rendszeres szociális támogatás: 

(1) Közfoglalkoztatási szociális támogatásra jogosult az a Szomola Község Önkormányzata 

által szervezett közfoglakoztatásban, a kérelem benyújtsáát megelőzően is már legalább 6 

hónap korábbi, megszakítás nélküli munkaszerződéssel rendelkezett, valamint: 

1. háztartásában egy, vagy több eltartott személy él. 

2. egyedül él és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik. 

(2) A közfoglakoztatási rendszeres szociálsi támogatás összege egységesen: 15.000. 

Ft/hónap, amelyet munkabéren kívül utal az önkormányzat a közfoglalkoztatott pénzkezelési 

inézetnél vezetett számlájára, minden hónap 5. napjáig. 

(3) A közfoglalkoztatási rendszeres szociálsi támogatás folyósítása vége, a 

közfoglalkoztatási szerződés bármilyen okból történő felmondása hónapja. 

19.§ 

Záró rendelkezések. 

(1) E rendelet kihirdetését követő 15 nap elteltével lép hatályba, 

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszíti Szomolya Község önkormányzata 

Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeli támogatásokról szóló 10/2020. (X.22.) 

rendelete. 



Szomolya, 2020. 10.26. 

Jurecska Györgyné Polgármester Kövecses Zsolt jegyző 

× 

 


